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Bosman en Schraven menen dat het toetsen van spelling door meerkeuzeopgaven psychome-

trisch onjuist is en tot didactische problemen leidt. Deze conclusies worden echter getrokken 

op basis van onderzoek dat een aantal aantoonbare onjuistheden bevat. De onderzoeksgege-

vens van Bosman en Schraven bevestigen eerder dat het samen gebruiken van open opgaven 

en meerkeuzeopgaven wel mogelijk is.
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Spelling

C
ito heeft in de periode 2006-2010 de LOVS-toetsen 

Spelling voor groep 3 t/m 8 uitgegeven. In deze toet-

sen komen zowel open opgaven (in de vorm van een 

dictee) als meerkeuzeopgaven voor. Hiermee wordt naast 

actieve spelling ook het kunnen herkennen van spelfouten 

als onderdeel van de spellingvaardigheid meegenomen. Bos-

man en Schraven menen dat het toetsen van spelling door 

meerkeuzeopgaven psychometrisch onjuist is en tot didacti-

sche problemen leidt. Deze conclusies worden echter ge-

trokken op basis van onderzoek dat een aantal aantoonbare 

onjuistheden bevat. De onderzoeksgegevens van  Bosman en 

Schraven bevestigen eerder dat het samen gebruiken van 

open opgaven en meerkeuzeopgaven wel mogelijk is.

Het meten van spellingvaardigheid
Spelling kent een actieve kant (zelf foutloos woorden schrij-

ven) en een passieve kant (fouten in geschreven tekst her-

kennen). Het zelf kunnen schrijven van begrijpelijke en 

correct gespelde teksten is een belangrijke communicatieve 

vaardigheid. Dit aspect van de spellingvaardigheid wordt in 

de LOVS-toetsen Spelling gemeten aan de hand van dictees. 

Ook het opsporen en verbeteren van spelfouten komt in het 

onderwijs aan bod. Teksten die leerlingen schrijven, zullen 

immers nog spelfouten bevatten. Het is dan ook belangrijk 

dat zij leren deze fouten op te sporen en te verbeteren, 

voordat zij hun werk inleveren. Het herkennen van fouten 

wordt in de LOVS-toetsen Spelling gemeten aan de hand 

van meerkeuzeopgaven. 

Onze proef- en normeringsonderzoeken laten zien dat beide 

aspecten van de spellingvaardigheid aan elkaar gerelateerd 

zijn: leerlingen die goed zijn in het zelf foutloos schrijven, 

zijn vaak ook goed in het herkennen van fouten. En anders-

om: leerlingen die snel fouten herkennen, zijn vaak ook 

goed in het foutloos schrijven. De beide aspecten van spel-

ling zijn dan ook in de LOVS-toetsen Spelling opgenomen. 

Vanaf groep 4 geldt dit voor de betere spellers en vanaf 

groep 6 krijgen alle leerlingen een dictee- en een meerkeu-

zemodule.

 

Verschil tussen meerkeuze en dictee?
Volgens Bosman en Schraven zijn er grote verschillen tus-

sen meerkeuzeopgaven en open opgaven (dictee). Dit be-

weren zij onder meer op basis van de gevonden correlaties 

tussen de meerkeuzemodule van de LOVS-toets in groep 4 

(Cito, 2006) en vier door henzelf gemaakte dictees met 25 

opgaven (A-woorden tot en met D-woorden; zie Schraven, 

Bosman en van Eekhout, 2010). Om te kunnen beoordelen 

of het verschil in vraagvorm (dictee – meerkeuze) de oor-

zaak is van deze door hen als laag beoordeelde correlaties, 

is het van belang om óók de correlaties tussen de verschil-

lende dictees onderling te bekijken. De correlaties tussen de 

dictees zijn echter niet vermeld in het artikel, maar zijn wel 

af te leiden uit de tabellen die de auteurs leveren. Bij analy-

se van die gegevens blijkt dat de correlatie tussen de open 

en de gesloten opgaven nauwelijks verschilt van die tussen 

de dictees onderling (.51 versus .531). We kunnen op basis 

daarvan dus niet concluderen dat de lage correlaties wor-

den veroorzaakt door de vraagvorm. 

Wat kan dan wel de oorzaak zijn? De oorzaak van de lage 

correlatie zou kunnen liggen in de lage betrouwbaarheid van 

de dictees die door Bosman en Schraven zijn gemaakt. Als 

we namelijk kijken naar de betrouwbaarheid van de ontwik-

kelde dictees voor groep 4, dan valt op dat géén van deze 

toetsen met 25 opgaven een voldoende betrouwbaarheid 

heeft. Daar waar de betrouwbaarheid van de subtoetsen 

(modules) van Cito ook in de homogene onderzoeksgroep 

van Bosman en Schraven duidelijk boven de .70 ligt (de be-

trouwbaarheid van de totaalscore is zelfs groter dan .80), 

hebben de dictees van Bosman en Schraven deze minimaal 

vereiste betrouwbaarheid voor subtoetsen niet. De gemiddel-

de betrouwbaarheid ligt zelfs onder de .50, wat zeer laag ge-

noemd kan worden. De toetsen van Bosman en Schraven 

zijn daarom niet goed te gebruiken voor evaluatie op indivi-

dueel niveau. Dat gebeurt echter wel. Sterker nog: zij gebrui-

ken de verschilscore tussen twee toetsen om die te evalueren 

(Tabel 2 uit Bosman & Schraven, 2013), maar vergeten daar-

bij te vermelden dat de betrouwbaarheid van de verschilsco-

res nog lager ligt.2 Ook bij de gerapporteerde verschilscores is 

de betrouwbaarheid met 0.50 veel te laag om deze op indivi-

dueel niveau te analyseren, hetgeen zij toch doen. 

De enige score die betrouwbaar genoeg is om te gebruiken, 

is de somscore op de vier zelfgemaakte dictees.3 Deze som-

score correleert .68 met de meerkeuzemodule van de LOVS-

toets en dat is een behoorlijke correlatie. Om de samenhang 

tussen de gemeten vaardigheden te berekenen, hebben we 

de correlatie na attenuatiecorrectie berekend (een validi-

teitsmaat; Van den Brink en Mellenbergh, 1998, p.77-82). 

Die blijkt .88 te zijn, hetgeen redelijk hoog te noemen is en 

ook acceptabel is om een betekenisvolle somscore van open 

en gesloten opgaven te rapporteren. 

Meerkeuzetoets als diagnostisch instrument? 
Dat de LOVS-toetsen Spelling in gesloten vorm niet opti-

maal zijn voor diagnostisch gebruik is een correcte consta-

tering. Maar ook niet-diagnostische instrumenten hebben 

hun nut. Vergelijk dit met een weegschaal: als je snel en 

precies wilt weten wat je gewicht is, ga je op de weegschaal 

staan. De weegschaal geeft aan wat je gewicht is, maar ver-

telt je niet wat je zou moeten doen om je gewicht aan te 

passen: meer bewegen, minder eten? De weegschaal geeft 

in die zin geen informatie over welke remediëring nodig is, 

maar is wél onmisbaar om te kunnen bepalen hoeveel je 

weegt.

Door de opzet van de LOVS-toetsen Spelling kan de ontwik-

keling van de leerlingen in de tijd worden gevolgd en kan 

de ontwikkeling van leerlingen worden vergeleken met die 

van leeftijdgenoten. Voor nadere diagnostiek is specifiekere 

informatie nodig. Aansluitend kan daarom een controledic-

tee worden afgenomen. In de Hulpboeken bij de toetsen 

Spelling groep 3 t/m 8 zijn controledictees te vinden voor 

elk van de spellingcategorieën.

Spellingfouten aanbieden is slecht voor het leren van 
de juiste spelling?
Bosman en Schraven beweren dat het schadelijk is om leer-

lingen te confronteren met foutief gespelde woorden. Hun 
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eigen onderzoek in groep 4 bevestigt dat echter niet. De ge-

middelde score op de dictee-variant van de woorden die 

foutief waren aangeboden in de meerkeuzemodule (85% 

goed) is zelfs hoger dan de gemiddelde score op de dictee-

variant van de woorden die correct gespeld waren opgeno-

men (83% goed). Voor de leerlingen in groep 4 lijkt het er 

dus niet op dat ze foutief gespelde woorden inprenten.

Verantwoordelijkheid van schoolleiders
Het advies van Bosman en Schraven om de meerkeuzeop-

gaven als dictee af te nemen, raden we ten zeerste af. Het 

onderzoek van Bosman en Schraven laat zien dat men 

daarbij het gevaar loopt onbetrouwbare scores te verkrij-

gen: alleen de variant met 100 opgaven is voldoende be-

trouwbaar. Minstens zo belangrijk is echter dat er geen nor-

meringsgegevens beschikbaar zijn voor de toetsen van 

Bosman en Schraven. Op basis van de uitslag kan dus niet 

bepaald worden of de spellingprestaties van de leerling on-

voldoende, voldoende of juist goed zijn. Ook het advies om 

de oude SVS-toetsen af te nemen raden we af. Zowel de in-

houd als de normering van de SVS-toetsen is zodanig ver-

ouderd, dat ook hiervan de uitslag geen zinvolle informatie 

meer oplevert.

Meer informatie
Op www.cito.nl gaan we gedetailleerder in op onze psycho-

metrische kanttekeningen bij de onderzoeken van Bosman 

en Schraven: http://spelling.cito.nl>Psychometrische kant-

tekeningen bij de onderzoeken van Bosman en Schraven.
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Noten
1 Voor berekening zie http://spelling.cito.nl>Psychometrische kanttekeningen bij 
de onderzoeken van Bosman en Schraven.
2 Voor het berekenen van de betrouwbaarheid van verschilscores, zie Van den 
Brink en Mellenbergh (1998; p.82).
3 Het bezwaar dat Bosman en Schraven hebben bij een somscore op basis van 
twee toetsen die in hun optiek te laag correleren hebben ze zo te zien niet bij 
vier toetsen die onderling veel lager correleren. 


